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მოხ სე ნე ბა ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია რუ სე თი სა და კავ კა სი ის ბი პო
ლა რუ ლი მხატ ვრუ ლი სა ხე ე ბი XIX სა უ კუ ნის ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რა
ში ის ტო რი უ ლი რე ა ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბი თა და ლი ტე რა ტუ რის 
შე და რე ბი თი ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე. მო ცე მუ ლია მცდე ლო ბა, აიხ
სნას, თუ რა სა ხის ცვლი ლე ბე ბი გა მო იწ ვია ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რა
ში XIX სა უ კუ ნის და საწყ ის ში სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბის 
და კარ გვამ და მა ნამ დე იმ პრო ცე სებ მა, რო მელ თა შე დე გა დაც გე
ორ გი ევ სკის ტრაქ ტა ტით სა ქარ თვე ლომ ერ თგვა რად მი უ ხუ რა კა რი 
აღ მო სავ ლეთს და ახა ლი გე ო პო ლი ტი კუ რი არე ა ლის წევ რი გახ და; 
მო ცე მუ ლია მცდე ლო ბა, აიხ სნას, თუ რო გორ გა ი ყო ქარ თუ ლი სა ზო
გა დო ებ რი ვი აზ რი (მა მა თა და შვილ თა ბრძო ლა) კავ კა სი ა ში რუ სე
თის შე მოს ვლი სა და დამ კვიდ რე ბის შე სა ხებ; რა შე დე გი გა მო ი ღო 
სა ქარ თვე ლოს მი ერ უნი ვერ სა ლუ რი ქრის ტი ა ნუ ლი ის ტო რი ის სა
სარ გებ ლოდ სა კუ თა რი სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბის ის ტო რი ის ნებ სით 
თუ უნებ ლი ეთ დათ მო ბამ; რო გორ აი სა ხა ქარ თულ მწერ ლო ბა ში, 
რომ „რუსულ მართლმადიდებლურ მესიანიზმს“ არა ფე რი ჰქონ
და სა ერ თო ქარ თულ ქრის ტი ა ნო ბას თან და, უფ რო მე ტიც, ქარ თულ 
ეროვ ნულ სულ თან. 

XIX სა უ კუ ნის ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რა ზედ მი წევ ნით კარ გად 
ასა ხავ და ეპო ქა თა მიჯ ნა ზე მიმ დი ნა რე კულ ტუ რულ ცი ვი ლი ზა ცი
ურ პრო ცე სებს, ქარ თულ კავ კა სი უ რი ცი ვი ლი ზა ცი ის ნე გა ტი ურ ეს
ტი მა ცი ას რუ სე თის მხრი დან და, შე სა ბა მი სად, არ სე ბულ ის ტო რი
ულ გე ო პო ლი ტი კურ რე ა ლო ბას. ლი ტე რა ტუ რა ასა ხავ და ქარ თუ ლი 
სა ზო გა დო ე ბის კრი ზისს ცი ვი ლი ზა ცი უ რი არ ჩე ვა ნის წი ნა შე გა ურ
კვევ ლო ბის გა მო. ვფიქ რობ, რომ სწო რედ ამ ცი ვი ლი ზა ცი უ რი კრი
ზი სის და უძ ლევ ლო ბამ (და, გან სა კუთ რე ბით, ილი ას მკვლე ლო ბამ) 
შე ა პი რო ბა მე20 სა უ კუ ნის და საწყ ის ში სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი
დებ ლო ბის ხან მოკ ლე ო ბა და ახა ლი სუ ლი ე რი კრი ზი სი ცი ვი ლი ზა
ცი ურ კრი ზის თან ერ თად. მოხ სე ნე ბა ში გან ხი ლუ ლია XIX სა უ კუ ნე, 
რო გორც გე ო პო ლი ტი კუ რი ცვლი ლე ბე ბის ეპო ქა და ამ ცვლი ლე ბე
ბი სა და კრი ზი სის ასახ ვის გზე ბი ქარ თულ მხატ ვრულ ლი ტე რა ტუ
რა ში. 
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ლო ბა.

5. სე ფი აშ ვი ლი, ნ. (2015). ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი პრო ცე სის ძი რი
თა დი ტენ დენ ცი ე ბი 1890ი ან 1900ი ან წლებ ში. http://press.tsu.ge/
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6. XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვი-
დრეობა, ტ.II, III, (2012), VIII (2018), რე დაქ ტო რე ბი ქ. გი გაშ ვი ლი, მ. ნი
ნი ძე, თბი ლი სი: გა მომ ცემ ლო ბა „უნივერსალი“ (შო თა რუს თა ვე ლის 
სა მეც ნი ე რო ფონ დის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტი).

7. ახა ლი ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ის ტო რი ა, II. (2010), თბი ლი სი: თბი
ლი სის უნი ვერ სი ტე ტის გა მომ ცემ ლო ბა. http://press.tsu.ge/data/file_
db/nashromebi/minashvili_axali_qartuli_LITERATURA%20 II.pdf.

 The report analyzes the bipolar tropology of Russia and the 
Caucasus in the Georgian literature of the XIX century, taking into account 
the historical reality and a comparative analysis of the literature. An 
attempt is made to explain what kind of changes in Georgian literature 
were caused by the loss of Georgian statehood in the early 19th century 
and the processes before which Georgia somehow closed its doors to 
the East under Georgievsky’s treatise and became a member of a new 
geopolitical area; An attempt is made to explain how Georgian public 
opinion (the struggle of fathers and sons) was divided over Russia’s entry 
and establishment in the Caucasus; What was the result of Georgia’s 
voluntary or involuntary surrender of the history of its statehood in favor 
of universal Christian history? How it was reflected in Georgian literature 
that “Russian Orthodox Messianism” had nothing to do with Georgian 
Christianity and, moreover, with the Georgian national spirit.

 The Georgian literature of the XIX century thoroughly reflected the 
ongoing culturalcivilizational processes at the turn of the epochs, the 
negative evaluation of the GeorgianCaucasian civilization by Russia and, 
consequently, the existing historical geopolitical reality. The literature 
reflected the crisis of the Georgian society due to the uncertainty in front 
of the civilized choice. I think that the invincibility of this civilizational 
crisis (and, especially, the assassination of Ilia) led to the shortlived 
independence of Georgia in the early 20th century and a new spiritual 
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crisis with a civilizational crisis. The report discusses the XIX century as an 
era of geopolitical changes and ways to reflect these changes and crises 
in Georgian fiction.
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